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سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه وزير الدولة ووزير املناجم السنغالي

رئيس الوزراء استقبل الهارون وتلقى رسالة 
من نظيره السنغالي حول العالقات الثنائية

»الكهرباء« تتوقع انخفاضًا في االنقطاعات 
الناجتة عن احتراق الكيبالت

توقعت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء 
ان تنخفض حجم االنقطاعات الكهربائية الناجتة 
عن أعطال واحتراق الكيبالت الكهربائية هذا الصيف 
مقارنة باألعوام املاضية نتيجة للجهد اجلبار الذي 
تبذله الوزارة إلجناز القس���م األكبر من مشاريع 
استبدال كيبالت الضغط املتوسط والكيبالت القيادية 
القدمية املوقعة عقودها قبل دخول موسم الصيف، 
خصوصا القابلة منه���ا لالنفجار لتخفيف حجم 

االنقطاعات التي تتسبب فيها تلك الكيبالت.
وقالت املصادر ان الوزارة حتاول بالتنس���يق 
مع الشركات الفائزة مبشاريع استبدال الكيبالت 
في مناطق جنوب وش���مال الكويت إجناز القسم 
األكبر من عملية االس���تبدال، مش���يدة بأداء تلك 
الش���ركات وحرصها على تنفيذ بنود العقود أوال 
بأول إلدراكها حجم املسؤولية امللقاة على عاتقها 
وما يترتب عليها من حتسني أداء شبكة التوزيع 

في مواجهة حوادث انفجار الكيبالت.

وف���ي حني لفتت املصادر الى ان 80% من حجم 
االنقطاعات التي حتدث أساس���ها الكيبالت سواء 
كيبالت الضغط املتوس���ط او الكيبالت األرضية، 
أشارت الى وجود كيبالت سيتم استبدالها يعود 
عمرها ال���ى اكثر من 40 س���نة، مبينة ان عملية 
استبدال الكيبالت األرضية تكون في العادة أصعب 
بكثير من عمليات استبدال احملوالت، ملا حتتاجه 
هذه العملية من أدوات حف���ر وغيرها من األمور 

التي حتتاج الى دعم لوجيستي.
وأش���ادت املصادر بدور الوزير بدر الشريعان 
والوكيل املساعد لقطاع شبكات التوزيع ملتابعتهما 
احلثيثة واملستمرة ألداء تلك الشركات من خالل 
التقارير األولية التي ترفع لهم من قبل مهندسي 
الوزارة والتي تب���ني حجم العمل الذي مت إجنازه 
في تلك املشاريع التي تعول عليها الوزارة كثيرا 

في تخفيف حجم االنقطاعات.
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استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء في قصر السيف امس وزير التجارة والصناعة 
احمد اله���ارون يرافقه وزير الدولة ووزير املناجم 
والصناعة واالنتاج الزراعي واملؤسسات التجارية 
املتوسطة والصغيرة بجمهورية السنغال عبداهلل 

بالدي حيث سلم سموه رسالة خطية من رئيس وزراء 
جمهورية السنغال سليمان انديني اجناي تتعلق 

بتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني.
حضر املقابلة وكيل ديوان سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد.

اللواء ناصر الدعي خالل جولته في املركز

احلرس الوطني افتتح مركز تدريب  احلاسب اآللي واللغات
برعاية وحضور وكيل احلرس 
الوطني اللواء ناصر الدعي يرافقه 
نائ����ب وكيل احل����رس الوطني 
العميد الركن زايد عبداهلل ناصر 
مت افتتاح مركز تدريب احلاسب 
اآللي واللغات بالرئاسة العامة 
للحرس الوطني، وذلك بتدشني 
دورتي اللغة االجنليزية املشتركة 
والرخصة الدولية لقيادة احلاسب 
التي تنظمها قيادة   ICDL اآللي
التعليم العسكري ضمن األنشطة 
التدريبية املقررة إلعداد وتأهيل 
كوادر مدربة في اللغات وعلوم 
احلاسب. وقام اللواء ناصر الدعي 
بجولة تفقدية في مركز تدريب 
احلاسب اآللي واللغات واستمع 
الى شرح تفصيلي من آمر املركز 
املقدم احمد صقر الغربة عن دور 
ومهام املركز واقس����امه، وأشاد 
بالتقدم امللحوظ في الوس����ائل 

الفنية والتقنية املستخدمة في 
القاعات واملختبرات والفصول 
الدراسية التي تواكب ارقى النظم 
املعمول به����ا في هذا املجال مبا 
يتيح للمت����درب فرصة كاملة 
لتنفيذ برامج الدورات املطروحة 

بشقيها النظري والعملي.
وأكد اللواء ناصر الدعي على 
ان احلرس الوطني يخطو خطوات 
ثابتة ويحقق قفزات نوعية لرفع 
املستوى واالرتقاء انطالقا من 
التطورات  حرصه على متابعة 
املتالحقة ف����ي بعض اجلوانب 
اللغة  التخصصية على رأسها 
اإلجنليزية وعلوم احلاسب اآللي 
وإعداد برام����ج تدريب متكاملة 
للمنتسبني خالل املوسم التدريبي 
لتأهيل كوادر محترفة ومزودة 
بالوس����ائل احلديث����ة لتطوير 

منظومة العمل.

مذكرة تفاهم بني الكويت واإلكوادور للتعاون الثنائي
مت ف����ي ديوان ع����ام وزارة 
اخلارجية ام����س التوقيع على 
اتفاقية مذكرة تفاهم بشأن اقامة 
املشاورات الثنائية بني وزارتي 
الكوي����ت وجمهورية  خارجية 
االكوادور وقعه����ا عن اجلانب 
الكويتي نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محم����د الصباح وعن اجلانب 
اإلك����وادوري وزي����ر خارجية 

االكوادور ريكاردو باتينو.
حضر مراسم توقيع االتفاقية 
عن اجلانب الكويتي مدير ادارة 
الس����فير  الش����يخ  األميركيتني 
علي عب����داهلل األحم����د ونائب 
ادارة مكتب نائب رئيس  مدير 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الوزير املفوض صالح اللوغاني 
ادارة األميركيتني  ونائب مدير 
املستش����ار حمد املشعان ومن 
اجلانب االكوادوري أعضاء الوفد 

املرافق للوزير الضيف.
كما احتفل امس بديوان عام 
وزارة اخلارجية بقبول نسخ من 
أوراق اعتماد سفيرين جديدين 
لدى البالد حيث تس����لم نائب 
رئيس مجل����س الوزراء ووزير 

اللوغان����ي واملستش����ار بادارة 
املراسم صالح املطيري.

واستقبل نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح نيجون دانة ساو 
سفير جمهورية ڤيتنام مبناسبة 

انتهاء فترة عمله.
حضر اللقاء الس����فير محمد 
املجرن الرومي مدير ادارة آسيا 
والوزير املفوض صالح اللوغاني 
نائب مدي����ر ادارة مكتب نائب 
رئيس مجل����س الوزراء ووزير 

اخلارجية.
كذلك استقبل الشيخ د.محمد 
الصباح بيت����ر ميليكن رئيس 
مجلس العم����وم الكندي وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
حضر اللقاء مدير ادارة املتابعة 
والتنسيق السفير خالد املغامس 
ادارة مكتب نائب  ونائب مدير 
رئيس مجل����س الوزراء ووزير 
اخلارجية الوزير املفوض صالح 
اللوغاني. وتلقى الشيخ د.محمد 
الصباح رسالة خطية من وزير 
خارجية العراق هوشيار زيباري 
تتعل����ق بالعالقات بني البلدين 

الشقيقني وسبل تطويرها.

أمادورفير سكيز غارسي.
حضر مراسم االحتفال مدير 
ادارة آسيا محمد املجرن الرومي 
ادارة مكتب نائب  ونائب مدير 
رئيس مجل����س الوزراء ووزير 
اخلارجية الوزير املفوض صالح 

اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
نسخة من أوراق اعتماد سفير 
جمهورية اثيوبي����ا لدى البالد 
د.محمد غوديكا كما تسلم الشيخ 
د.محمد الصباح نسخة من أوراق 
اعتماد س����فير بيرو لدى البالد 

الشيخ د.محمد الصباح خالل توقيع مذكرة التفاهم

صاحب السمو األمير لدى عودته وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمدصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى البالد وفي استقباله سمو ولي العهد وجاسم اخلرافي وكبار الشيوخ ورئيس الوزراء والنائب األول

السفير املغربي في استقبال صاحب السمو ويبدو السفير العمانيصاحب السمو مصافحا الشيخ فيصل السعود ويبدو الشيخ مبارك عبداهلل األحمد عبدالعزيز العدساني مصافحا صاحب السمو صاحب السمو األمير مصافحا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

الشيخ مبارك عبداهلل األحمد مصافحا صاحب السمو ويبدو جاسم اخلرافيجاسم اخلرافي مهنئا صاحب السمو بسالمة العودة

صاحب السمو عاد إلى البالد 
بعد زيارة خاصة للمغرب

بحف����ظ اهلل ورعايت����ه عاد 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد مس����اء أمس الى 
اململكة  الوطن قادما من  ارض 
املغربية الش����قيقة بعد زيارة 

خاصة.
وقد كان في استقبال سموه 
على ارض املطار سمو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد ورئيس 
مجلس األمة جاس����م اخلرافي 

وكبار الش����يوخ وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر 
احملم����د والنائب األول لرئيس 
الدفاع  الوزراء ووزير  مجلس 
الش����يخ جابر املب����ارك وكبار 

املسؤولني بالدولة وكبار القادة 
في اجليش والشرطة واحلرس 

الوطني.
رافقت س����موه السالمة في 

احلل والترحال.


